
روحيه و انگيزه را به تيم ملي فوتبال برگردانيد
تيم ملي فوتبال کش��ورمان در حالي اين 
روزها براي بازي پنج شنبه با عراق آماده 
می شود که با توجه به باخت مقابل بحرين، 
حساس��يت اين بازي بر کس��ي پوشيده 
نيست. پيش از بازی ايران و بحرين تأکيد 
شده بود که نبايد در باد پيروزی های پرگل 
مقاب��ل هنگ کنگ و کامب��وج بخوابيم و 
مقابل بحري��ن کار دش��واری داريم که با 
بی توجهی به اين هش��دارها در آن بازی 
شکست خورديم. االن هم مقابل عراق کاری به مراتب دشوارتر از بازی با 
بحرين خواهيم داشت، عراق گربه سياه فوتبال ايران است و در سال های 
گذشته هميش��ه بازی های ما با اين تيم گره خورده است و مقابل آنها 
مشکل داشتيم. ايران و عراق در حالی برابر هم قرار می گيرند که عراقی ها 
مدتی است در اردو هستند، اما مربی ما تازه روز شنبه وارد تهران شد تا 
تمرينات را آغاز کند. عالوه بر اين عملکرد تيم ملي در بازی های اخير 
نشان می دهد که تيم در چيدمان دچار اشکال است و هنوز ويلموتس 
نتوانسته به شناخت دقيقي براي استفاده از بازيکنان در پست هايی که 
کارايي حداکثري را داشته باشند، برسد. قبالً هم اين هشدارها داده شده 
بود و بايد باز هم تکرار ش��ود. به عنوان نمونه شکل چيدمان ما در خط 
حمله استفاده از چند بازيکن با خصوصيات مشترک در کنار هم است. 
اين در حالي اس��ت که حضور همزمان انصاری فرد، طارمی و سردار در 
ترکيب اصالً به صالح نيست، چون هر سه نفر شبيه به هم بازي می کنند 
و اين مسئله به نفع تيم ملي نيست و اجازه استفاده از تنوع تاکتيکي را 
در خط حمله تيم ملي فوتبال کشورمان نمی دهد. البته بايد اذعان کرد 
که همه مش��کالت تيم ملی درون زمين نيس��ت و ما بيرون زمين هم 
مشکالتی داريم. يکی از اين مشکالت که بعد از شکست مقابل بحرين 
ايجاد شد، به مسائل انگيزشی و روحی مربوط می شود. کادر فنی بايد 
بتواند اين مشکل را حل کند و انگيزه تيم در اين بازی را به حالت اوليه 
بازگرداند، در غير اين صورت با توجه به اينکه تيم ملی احتياج به برد در 

اين مسابقه دارد، بازي با عراق براي ما سخت تر هم خواهد شد.

برگزاری نشست 
شیوا نوروزی
      گزارش 

کمیته صیانت از 
ی  ش ه�ا ز ر ا

فرهنگی و اخالقی در ورزش با واکنش متناقض 
دو عضو این کمیته همراه ش�د. وزیر ورزش و 
جوان�ان بر پاس�خگویی و مس�ئولیت پذیری 
فدراسیون فوتبال و سالم سازی فضاهای ورزش 
از طریق برخوردهای قاطع و قانونی تأکید کرده، 
در حالی که مهدی تاج مس�ئولیت را به گردن 
باشگاه ها انداخته و کماکان به تشریح نقش مهم 
فوتبال در سرگرم کردن مردم پرداخته است!

تنها 10 هفت��ه از فصل جديد لي��گ برتر فوتبال 
می گذرد و در همين زمان کم نيز آوازه حواش��ی 
مختلف مستطيل سبز کش��ورمان به گوش همه 
رسيده است. اتفاقات تلخ و نگران کننده هفته های 
اخير پس از اتفاقات ديدار تراکتورسازی – استقالل 
به اوج رسيد. سر دادن ش��عارهای تفرقه انگيزی 
که منافع ملی کش��ورمان را نش��انه رفته بازتاب 
زيادی داشته و حمايت های خارجی تلنگری بود 
برای مس��ئوالنی که فوتبال را به ح��ال خود رها 
کرده اند. البته اين موضوع حس��اس فقط به يک 
ورزش��گاه خالصه نشد و برافراش��ته شدن پرچم 
کشور همسايه که اتفاقاً با تنش های سياسی داخلی 
نيز دس��ت و پنجه نرم می کند، بحث بی دروپيکر 
بودن ورزشگاه ها را دوباره سر زبان ها انداخته است. 
عالوه بر اين فحاشی و توهين تماشاگران را نيز بايد 
از حواشی هميشگی فوتبال ايران خواند، حاشيه ای  
که همين چند هفته پيش به يک بحران تبديل شد. 
به همين خاطر بود که مسعود سلطانی فر پس از 

تأکيد بر حفظ ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی 
به عنوان يک اصل خدشه ناپذير در ورزش، دستور 
تش��کيل کارگروه صيانت از ارزش های اخالقی و 
فرهنگی در محيط های ورزش��ی را صادر کرد. با 
اينکه انتظار می رفت با تشکيل اين کميته و حضور 
مسئوالن ورزشی و ساير نهادها حرکت مهمی در 
جهت حاش��يه زدايی از فوتبال صورت گيرد، اما 

خروجی اظهارنظرها اميدوار کننده نبود.
   وظیفه پاسخگویی

در جلسه اخير کميته صيانت، وزير ورزش از همه، 
از جمله فدراسيون فوتبال و رسانه ها خواسته که 
حساسيت حواشی فوتبال را از ياد نبرند. سلطانی فر 
که صحبت هايش در سايت وزارت ورزش منتشر 
ش��ده، صراحتاً به نقش مجموعه تحت مديريت 
مهدی تاج در بروز اين حواش��ی اشاره کرده است: 
»در موضوع صيانت از ارزش ها و اخالق در ميادين 
ورزش��ی، باش��گاه ها مس��ئوليت اصلی را دارند و 
فدراسيون فوتبال هم بايد پاس��خگو باشد. ساير 
دس��تگاه ها نيز بايد از برنامه ها و فعاليت های آنها 
حمايت  کنند. از رسانه ها انتظار همکاری و آرامش 
 بخشيدن به فضای ورزش کشور را دارم، نبايد فضای 
ورزش تلخ شود. نگاه کميته صيانت، تنها منحصر به 
فوتبال نيست، بلکه مصوبات آن در ساير رشته ها 
مانند واليبال، بس��کتبال و کشتی نيز بايد توسط 
باشگاه ها و فدراسيون های مربوط دقيقاً اجرا شود.« 
وزير ورزش در ادامه حساسيت مسئوالن، به ويژه 
مقام معظم رهبری به اتفاقات ورزشی را مهم خواند: 
»از باالترين رده کشور تا همه مردم به اتفاقاتی که 
در فوتبال و ورزش رخ می دهد، حس��اس هستند. 

خود رهبر معظم انقالب نيز روی مسابقات ورزشی 
حساس هستند و هميشه در ديدارهايی که داشتيم، 
ايش��ان رهنمودهای خود را بي��ان کردند و پيگير 

مسائل ورزش کشور و نتايج قهرمانان بودند.«
کوتاهی نکردن از برخورد انضباطی با حاشيه  سازان 
نکته مهمی بود که سلطانی فر بر آن صحه گذاشت: 
»هيچ مدير باشگاه، بازيکن، مربی و حتی مسئولی 
اجازه ن��دارد با پرداختن به حواش��ی، فضای امن و 
جذاب ورزش، به ويژه فوتب��ال را پرالتهاب کند. از  
فدراسيون ها می خواهيم با حاشيه سازان که امنيت و 
آرامش خاطر مردم را به هم می زنند برخورد انضباطی 
کنند و در اين مورد کوتاهی نداش��ته باشند. بايد 
جلوی بداخالقی، فحاشی و هتاکی برخی طرفداران 
ورزشی گرفته شود و مردم بايد در محيطی شاد، آرام 
و سالم بيننده رقابت های ورزشی باشند. توقع ندارم 
همه چيز را خوب جلوه دهيم، اما به ش��ايعات هم 
دامن نزنيم و فضای ورزش را برای مردم تلخ نکنيم. 
من از رسانه ها انتظار همکاری و آرامش بخشی به 
فضای ورزش کشور را دارم. نقد کردن هيچ ايرادی 
ندارد و اتفاقاً من هم طرفدار انتقاد صحيح، عالمانه و 
تقويت آگاهی  مردم هستم، ولی نقدها نبايد منجر به 

ايجاد دغدغه و اضطراب  برای مردم شود.«
   تهدید نداریم 

مسئله اصلی اينجاس��ت که متولی اصلی فوتبال 
کشورمان حاضر نيست مسئوليت هايش را قبول 
کند. تاج پس از حضور در نشست کميته صيانت 
از مديريت حواشی و پرهيز از تهديد اهالی فوتبال 
سخن گفت: »در حوزه فوتبال چيزی به نام تهديد 
نداريم  و از اين مسير به تنهايی کار درست نمی شود، 

بلکه بايد با مديريت، حواشی را از بين ببريم. برنامه 
و هدف اصلی ما حفظ و ارتقای شرايط  ليگ فوتبال 
کشور است و نبايد اجازه دهيم هيچ خدشه ای به آن 
وارد شود. فوتبال برای همه مردم محبوبيت دارد 
و مورد استقبال و توجه آنهاس��ت و تمام گروه ها و 
جناح های سياسی و ارزشی کشور با فوتبال ميانه 
خوبی دارند.« رئيس فدراسيون برخورد با خاطيان 
را بهانه ای  برای محروميت تماشاگران اصلی فوتبال 
عنوان کرد: »فوتبال بخش عم��ده ای از جامعه را 
پوشش می دهد. ما ۵۶00 مسابقه را در طول سال 
برگزار می کنيم که ممکن است در بين آن در چند 
مسابقه هم مشکلی پيش آيد که بايد با بررسی الزم 
به يک استاندارد مطلوب برسيم. استاديوم ها مکانی 
است که به خاطر هيجان امکان دارد اتفاقات زيادی 
در آنها رخ دهد و در اي��ن بين تعدادی هم تخطی 
کنند، ولی نبايد به اين بهانه تماش��اگران اصلی و 

عالقه مند محروم شوند.«
مهدی تاج در حالی به نق��ش کميته های اخالق و 
انضباطی فدراسيون اشاره کرده که در سال های اخير 
آرا منتشر شده از سوی آنها تأثيری در کاهش حواشی 
فوتبال نداشته است: »نهادهای مهمی از جمله کميته 
اخالق و کميته انضباطی در فدراسيون داريم که در 
زمان خودش برای حفظ ارزش ه��ای فوتبال اقدام 
می کنند، ولی در هر صورت مس��ئول اصلی حفظ 
شئون فوتبال در جريان مسابقات باشگاه ها هستند. 
بليت فروشی در اختيار باشگاه هاست و فدراسيون و 
سازمان ليگ هيچ دخالتی ندارد. بايد به سمتی برويم 
که باشگاه ها امور اصلی را در دست بگيرند و در قبال 

آن پاسخگو باشند.«
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 اظهارات سلطانی فر وزیر ورزش و تاج رئیس فدراسیون فوتبال پس از جلسه کمیته صیانت از اخالق 
تنها نشان از اختالف عقیده زیاد در این کمیته دارد

فريدون حسن

مشخص شدن حريفان واليبال در راه توکيو
با اعالم گروه بندی و برنامه مرحله گروهی مس��ابقات انتخابی المپيک 
2020، تي��م ملی واليب��ال در گروه اول ب��ا تيم های چي��ن )ميزبان(، 
چين تايپه و قزاقس��تان همگروه ش��د. در ديگر گروه اين مسابقات هم 
تيم های اس��تراليا، کره جنوبی، هن��د و قطر حضور خواهند داش��ت. 
مسابقات انتخابی المپيک توکيو از 17 تا 22 دی در چين برگزار می شود 

و تيم قهرمان اين پيکارهای به المپيک 2020 صعود می کند.

 جوانمردي سهميه پارالمپيک را گرفت
در ادامه پنجمين روز رقابت های پارادووميدانی قهرمانی جهان در امارات، 
سيدعلی اصغر جوانمردی در رشته پرتاب وزنه مردان در کالس F3۵با 
رکورد 1۵/3۶ متر در رده چهارم ايستاد و از کسب مدال باز ماند. البته وی 

موفق شد سهميه بازی های پارالمپيک 2020 توکيو را به دست آورد.

برد کبدي در اولين قدم جوانان جهان
تيم کبدی جوانان ايران در نخستين بازی خود در مسابقات جوانان جهان 
به مصاف تيم تايلند رفت و در يک بازی يک طرفه و آسان با نتيجه ۶0 بر19 
اين تيم را شکس��ت داد. تيم ملی کبدی جوانان ايران در گروه يک اين 

مسابقات با تيم های تايلند، ترکمنستان و مالزی همگروه است.

پيام ويلموتس قبل از پرواز به امان
آخرين تمرين تيم ملی فوتبال در تهران پيش از پرواز به اردن براي بازي 
با عراق در انتخابي جام جهاني، مهمانان ويژه ای داش��ت و مريم آزمون، 
سرمربی تيم ملی فوتبال بانوان به همراه کادر فنی اين تيم، نظاره گر کار 
شاگردان ويلموتس بودند. پس از پايان تمرين هم پيام سرمربي بلژيکي 
تيم ملي براي بازي با عراق روي خروجي سايت رسمي فدراسيون فوتبال 
قرار گرفت، پيامي که در بخشي از آن آمده است: »با اشتياق و عزم فراوان 
آمادگی خود را حفظ می کنيم تا شما مردم ايران به تيم ملی افتخار کنيد و 
بازيکنان با لباس تيم ملی افتخارآفرينی کنند. همه ما يک هدف مشترک 
داريم و آن راهيابی به جام جهانی است. هيچ نتيجه ای باعث حذف قطعی 
يا صعود قطعی تيمی نمی شود، اما می دانيم که مسابقه پنج شنبه بازی 
مهمی برای مردم ايران است و به شما مردم عزيز اطمينان می دهم که 

حداکثر توان خود را برای ارائه بهترين بازی به کار بگيريم.«

جنگ کسب صندلي ریاست فدراسیون باال گرفت
اينجا کسي فکر واليبال نيست

مدت هاست که جامعه واليبال براي رسيدن زمان برگزاري انتخابات رياست 
فدراسيون اين رشته لحظه شماری می کند. انتخاباتي که تقريباً يکسال طي 
شدن پروسه برگزاري آن طول کشيد و در تمام اين مدت واليبال ايران از 
فقدان يک مسئول و رئيس کاربلد و بابرنامه ضربات جبران ناپذيری را متحمل 
شد. حاال اما قرار است اين انتخابات روز 29 آبان ماه برگزار شود. انتخاباتي که 
حواشي آن بسيار پررنگ تر از متن است و اينگونه به نظر می رسد که کمتر 
کسي به فکر اصل داستان، يعني سروسامان گرفتن واليبال باشد و بيشتر به 

جنگ قدرتي شبيه است که هر کسي سعي در بردن آن دارد.
  ریاست بهتر از معاونت

محمدرضا داورزني مدت هاست که براي نشستن دوباره روي صندلي 
رياست فدراس��يون واليبال برنامه ريزی می کند. معاون قهرماني وزير 
ورزش شامگاه دوشنبه با استعفا از اين س��مت رسماً ورود قدرتمندانه 
خود را به انتخابات اعالم کرد. داورزني که ط��ي ماه های اخير با برخي 
اشتباهات فاحش باعث بروز حواشی و اتفاقات جبران ناپذير در ورزش 
شده، حاال سعي دارد با به دست گرفتن دوباره سکان رياست فدراسيون 

واليبال براي خود اعتباري  دست وپا کند.
داورزني که اين روزها به عنوان يکي از اصلی ترين مس��ببان تعليق و تحريم 
فدراسيون جودو معرفي می شود، از ماندن در وزارت و شرکت در انتخابات 
واليبال، دومي را برگزيد و از معاونت وزارت ورزش استعفا داد تا با يک تير دو 
نشان زده باشد؛ هم از پاسخگويي بابت اشتباهات فاحش و تأثيرگذارش در 
تصميم گيری های کالن ورزش فرار کند و هم حضورش در ورزش کشور را به 
عنوان مدير و مسئول چهار سال ديگر تمديد کند. داورزني با نگاهي رو به جلو 
از وزارت بيرون آمد، چون بدون ترديد در دولت آينده جايي در وزارت ورزش 
نخواهد داشت، اما حاال می تواند با حمايت وزارت کنوني که بعيد هم نيست، به 
راحتي براي چهار سال آينده سکان هدايت يکي از مهم ترين فدراسيون های 
ورزشی کشور را به دست گيرد. رشته ای  که تا دلتان بخواهد در آن سفرهای 
خارجي وجود دارد و جناب داورزني می تواند از فرصت ايجاد ش��ده نهايت 
استفاده را ببرد و سري هم به دختر و داماد گلش در ماساچوست امريکا بزند!

  دستور وزیر کشک
تأييد صالحيت افشين داوري براي شرکت در انتخابات فدراسيون واليبال را 
بايد از آن دست اتفاقاتی عنوان کرد که فقط و فقط در ايران می افتد. داوري 
که تا پيش از اين به عنوان سرپرست فدراسيون بدون رئيس واليبال مشغول به 
هدر دادن تمام زحمات يک دهه اخير واليبال ايران بود، بنا به دستور مستقيم 
سلطاني فر، وزير ورزش حق شرکت در انتخابات را نداشت، اما از آنجا که تقريباً 
تمامي دستورات در ورزش کشور جنبه کشکي دارند که علي پروين آن را در 
مورد نقش مدير فني تيم های فوتبال نيز به کار برد، افشين داوري ثبت نام 
کرد و صالحيتش هم تأييد شد تا شخصی که اتفاقاً همه جا هم حضور دارد از 

حضور در انتخابات واليبال هم بی نصيب نماند.
  هرچه قانون بگوید!

اما بشنويد از احمد سعادتمند يکي ديگر از کانديداهاي انتخابات رياست 
فدراسيون واليبال؛  مديرکل دفتر توسعه آموزش پايه و استعداديابی وزارت 
ورزش هم می خواهد رئيس واليبال شود، چراکه نه. جالب اينکه در پاسخ به 
احتمال استعفا از مسئوليتش در وزارت ورزش چنان جواب پرت و پاليي داده 
که معلوم می شود با وجود چنين مديراني نبايد هم شاهد رشد و شکوفايي 
ورزش باشيم. سعادتمند در پاسخ به اين سؤال خبرگزاري فارس می گويد: 
»هرچه قانون بگويد را اجرا خواهيم کرد. در حال حاضر قانون می گويد که 
واليبال نياز به آرامش دارد تا در مسابقات کسب سهميه المپيک موفق باشد 
و همه بايد کمک کنند تا ان شاءاهلل واليبال روی سکوی المپيک قرار بگيرد.« 

حاال شما بگرديد و ارتباط اين جواب با سؤال مطرح شده را پيدا کنيد.
   محمودي بیاید بعضي ها می روند

يکي از گزينه های جدي رياست فدراسيون واليبال بهنام محمودي، بازيکن 
سال های دور تيم ملي است که هنوز صالحيتش براي حضور در انتخابات 
احراز نشده، هرچند که شنيده ها حاکي از آن است که صالحيت محمودي 
شب انتخابات تأييد می شود و او مجوز حضور را می گيرد، درست مانند آنچه 

در داستان عليرضا دبير در انتخابات فدراسيون کشتي روي داد.
با ورود احتمالي محمودي به انتخابات به نظر می رسد، او جدی ترين رقيب 
داورزني باشد. بنابراين از همين حاال برخي شيطنت ها آغاز شده، به گونه ای  
که ديروز خبر رسيد احتمال کناره گيری افشين داوري و احمد سعادتمند 
از انتخابات به سود داورزني گزينه مورد نظر وزارت وجود دارد. جالب اينکه 
اين کانديداها براي فرار از پاسخ به اين سؤال حضور در جلسه و نداشتن 

امکان صحبت کردن را بهانه کرده اند.

نه خسته شويد و نه کم بياوريد

دوئل صدرنشينان در ليگ واليبال
ي����ی  و ر يا و ر      والیبال
ش����هرداری 
ورامين و ش��هرداری گنبد حساس ترين ديدار 
هفته پنجم ليگ برتر واليبال است. در پنجمين 
هفته از اين رقابت ها ورامينی ها در خانه پذيرای 
تيم جنگجوی گنبد هس��تند. ه��ر دو تيم 10 
امتيازی هستند، اما صدر جدول فعاًل در اختيار 
شهرداری ورامين است و تيم مهمان قصد دارد 
اين جايگاه را از آن خود کند. پيکان تيم پنجم 

جدول در تهران به اس��تقبال فوالد س��يرجان 
می رود. شهروند اراک در حالی ميزبان سايپاست 
که تيم تهرانی دو بازی آخر خود را به حريفان 
واگذار کرده است. از اين حيث شهنازی و تيمش 
حس��ابی تحت فش��ار هس��تند و چاره ای  جز 
پيروزی ندارند. در ساير بازی ها تيم شهداب در 
يزد با راهياب ملل مصاف می دهد، پيام خراسان 
در مشهد رودرروی کاله قرار می گيرد و فوالد 

سپاهان نيز پذيرای خاتم اردکان است.

هفته س�وم رقابت های لیگ برتر 
حامد قهرماني
      بسکتبال

بسکتبال عصر دوشنبه با پیروزي 
تیم های باالي جدول به پایان رسید. 
در جريان ديدارهاي اين هفته، پتروش��يمي صدرنش��ين در 
ش��هرکرد با نتيجه 89 بر ۵1 رعد پدافند اين شهر را شکست 
داد تا س��ومين پيروزي خود را به دس��ت آورد و با تفاضل گل 
فوق العاده 122 نسبت به تعقيب کنندگان خود در صدر جدول 
قرار گيرد. ش��هرداري گرگان تيم دوم ج��دول رده بندی هم 
ميزبان خود آويژه صنعت مشهد را با حساب 88 بر83 از پيش رو 
برداشت. مهرام 72 بر۶8 اکس��ون تهران را برد تا جاي خود در 
رده س��وم را محکم کند. پااليش نفت آبادان که در جمع چهار 
تيم بدون باخت و باالي جدولی است، تنها تيم ميزبان در اين 
هفته بود و  8۵ بر ۶2 مهمان خود شوراي شهرداري قزوين را با 
شکست بدرقه کرد. به اين ترتيب در پايان بازی های اين هفته 
تيم های پتروشيمي، شهرداري گرگان، مهرام و پااليش نفت با 

سه پيروزي و بدون شکست در رتبه های اول تا چهارم جدول 
رده بندی قرار گرفتند. در س��اير بازی های اين هفته، شيميدر 
قم 88 بر ۶3 مقابل مهمانش صنعت مس کرمان پيروز ش��د. 
ذوب آهن اصفهان در زمين خود با حس��اب 77 به 74 مغلوب 
توفارقان آذرشهر شد و در نهايت نيروي زميني تهران با نتيجه 
74 بر ۵۵ مقابل مهمانش ش��هرداري بندرعب��اس به پيروزي 
دس��ت يافت. از نکات جال��ب توجه بازی های اي��ن هفته بايد 
به امتيازآورترين بازيکن مس��ابقات هفته اش��اره کرد؛ کورين 
داريوس هنری، بازيکن خارجی تيم آويژه صنعت پارسا مشهد با 
کسب 3۶ امتياز مقابل شهرداری گرگان، به عنوان پرامتيازترين 
بازيکن هفته شناخته شد. عنواني که البته نتوانست براي تيم 
مشهدي کارساز باشد و جلوي شکس��ت آنها در خانه را بگيرد 
تا مش��هدي ها با ثبت دومين باخت خ��ود در رده نهم جدول 
رده بندی جا خوش کنند. رقابت ه��ای هفته چهارم ليگ برتر 

بسکتبال عصر فردا برگزار می شود.

هفته سوم لیگ برتر بسکتبال
 تفاضل فوق العاده پتروشيمی

امتيازآوری بی حاصل »هنري«

ن  ش��ا ملی پو      چهره
ت��ه  ا ر کا

برای موفقيت در ليگ جهانی اسپانيا با 
جديت تمام تمرين می کنند. تمرينات 
شاگردان ش��هرام هروی دو روز پيش 
آغاز شده تا اين بار با موفقيت در آخرين 

مرحل��ه از کارات��ه وان 2019 
امتيازهايشان را برای کسب 
س��هميه المپي��ک توکيو 
افزايش دهند. کاراته کاران 
ايرانی در چند س��ال اخير 
باره��ا در تورنمنت ه��ای 
بين الملل��ی خ�����وش 

درخشيده اند و هدف اصلی 
آنها کس��ب خوش رنگ ترين 

مدال در بازی های المپيک 2020 
است. نکته جالب روزهای آغازين 
تمرين��ات تيم ملی، ب��اال بردن 
روحيه و انگيزه ملی پوش��ان از 
سوی س��رمربی است. هروی از 
ش��اگردانش خواس��ته ب��رای 
رس��يدن ب��ه بهتري��ن نتيجه 

بجنگند: »اين اردو اهميت بسيار زيادی 
دارد و يکی از مهم ترين اردوهای تيم 
مل��ی اس��ت. از جوان تره��ای تيم 
می خواه��م در اي��ن راه کمک حال 
نفرات اصلی باشند و قدر اين موقعيت 
را بدانند. بايد پرقدرت به فکر آينده 
خود باش��يد و از اين فرصت 
اس��تفاده کني��د. هي��چ 
کدامتان حق نداريد زير 
فش��ار تمرين��ات کم 
بياوريد و خسته شويد. 
حضور در اردوهای تيم 
مل��ی و ت��الش برای 
موفقي��ت در کس��ب 
سهميه و سپس المپيک 
هدف اصلی همه ماست و 
در اين راه بايد سختی ها را 
با انگي��زه باال و داش��تن 
اهداف بزرگ پش��ت سر 
بگذاريم. در تمرينات هم 
مثل ميدان های رسمی با 

جديت مبارزه کنيد .«

صيانت از اخالق با تناقض های وزير و رئيس!

سعید احمديان

 فرار از شفاف سازی 
و کاسه زير نيم کاسه فوتبالي ها

نهضت تکذيب به راه انداخته اند و هرچه سؤال و ابهام پشت کارهايشان 
اس��ت را تکذيب می کنند، بدون اينکه حتي ي��ک جمله هم بخواهند 
درباره شايعاتي که از سوءمديريت هاي اسفبارشان به گوش می رسد، 
توضيح دهن��د. از رئيس فدراس��يون گرفته تا مدير ت��ازه کار تنها ياد 
گرفته اند ش��ائبه هايی را که درباره فعاليت ش��ان به گوش می رسد رد 
کنند و خودشان را ملزم به پاسخگويي ندانند. اين حکايت اين روزهاي 
فدراسيون فوتبال است، فدراس��يوني پر از تناقض که از شفاف سازی 
فراري است و درهاي اتاق مديران آن بسته و روي نامه های عملکردشان 
همواره گويا مهر محرمانه خورده اس��ت. مانند همي��ن خبرهايي که 
اين روزها درباره رقم قرارداد ويلموتس با تيم ملي فوتبال کش��ورمان 
رسانه ای شده است، رقمي که قابل پيش بينی بود هم مهدي تاج و هم 

مديران زيردستش تکذيب را بر شفاف سازی ترجيح دهند.
فرار فدراسيون فوتبال از شفاف سازی درباره قرارداد مارک ويلموتس 
در شرايطي اس��ت که مهدي تاج چند وقت پيش با حضور در يکي از 
برنامه های تلويزيوني از لزوم شفاف سازی و اعالم رقم قراردادها  صحبت 
و به باشگاه ها توصيه کرده بود که در اين باره جديت داشته باشند و رقم 
قراردادهاي بازيکنانشان را روي سايت قرار دهند. در حالي تاج، باشگاه ها 
را دعوت به شفاف سازی کرده بود که خود در فدراسيون فوتبال از اجراي 
آن سر باز زده و همواره سعي کرده است در مواجهه با سؤاالت رسانه ها 
درباره قراردادهاي غيرشفافي که در فدراسيون فوتبال در بخش های 
مختلف بسته می شود از پاس��خ به آن خودداري و با برچسب محرمانه 

زدن، در اين باره از مجموعه اش رفع تکليف کند.
اين حالی است که تاج اگر به شفاف سازی و قرار گرفتن فوتبال در يک 
اتاق شيشه ای اعتقاد دارد و حرف هايش تنها جنبه شعاري ندارد، بايد 
در نخستين گام با اعالم رقم واقعي قرارداد ويلموتس، پايبندی اش را 
به نسخه ای که براي ديگران پيچيده است، نشان دهد. با اين حال در 
فوتبال همچنان در بر همان پاشنه سابق می چرخد و در غياب نهادهاي 
نظارتي و قضايي، فضاي مالي اين رش��ته نيز هر س��ال که می گذرد، 
غيرشفاف تر و کدرتر می شود. قراردادهاي مالي در اتاق بسته و دور از 
چشم رسانه ها و مردم بسته می شود و به بهانه  اينکه بندي در قرارداد 
براي علني کردن رقم آن وجود دارد، همواره تاج و س��اير مس��ئوالن 

فدراسيون فوتبال در اين باره پاسخگو نبوده اند.
اين در ش��رايطي اس��ت که در فوتبال روز دني��ا، راهي ب��راي فرار از 
شفاف سازی نيست و همانطور که تاج هم در برنامه ورزش و مردم شبکه 
يک تلويزيون چند هفته پيش بر آن صحه گذاشت، رقم قرارداد مربيان 
و بازيکنان باشگاه ها مشخص است و در اختيار عموم قرار می گيرد. با اين 
حال در فوتبال کشورمان تالشي براي شفاف سازی صورت نمی گيرد، 
مسئله ای که بی ارتباط به قراردادهاي مشکل دار و خارج از عرف امضا 
شده نيست و نگراني مديران مربوط درباره افشاي واقعيت قابل تأمل 
اس��ت، نگرانی  که بايد به صورت جدي مورد توجه نهادهاي قضايي و 

بازرسي قرار گيرد.
فرار از شفاف س��ازی در ش��رايطي اس��ت که در پيش گرفتن چنين 
رويکردي سبب شده، فس��اد در فوتبال روز به روز گسترده تر شود و با 
توجه به گردش ساالنه مالي هزار ميلياردي اين رشته ورزشي، سرنوشت 
بخش زيادي از اين پول هزينه شده نامشخص باشد و در اين رابطه نه 
مديران فدراسيون فوتبال و نه باشگاه ها از سوي نهادهاي ناظر در مورد 

شفاف سازی و اعالم هزينه ها مورد سؤال قرار نمی گيرند. 
اين در حالي اس��ت که با توجه به هزينه های چندصد ميلياردي ساالنه 
در فوتبال از بيت المال و بودجه دولتي بايد مشخص شود که قراردادهاي 
کالن با کدام معيار و بر چه اساسی امضا شده است. با توجه به عدم تمايل 
فدراسيون فوتبال بر شفاف س��ازی بايد همانطور که بارها تأکيد شده، 
نهادهاي بازرسي با ورود به اين پرونده ها، اجازه ندهند در مجموعه فوتبال 
به بهانه محرمانه بودن، شفاف سازی کنار گذاش��ته شود و زمينه براي 

افزايش فساد و سوءاستفاده از بيت المال بيشتر از قبل فراهم شود.
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